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Fiets en gps loodsen je langs boerderijen doorheen het platteland ten zuidoosten van Brugge. Volg de gps en los tijdens de tocht enkele vragen op. De
oplossingen op de vragen leveren je de coördinaten op van de locatie waar de
schat verborgen is. Op een leerrijke, actieve en avontuurlijke manier ontdek je
zo het platteland en de aanwezige landbouw. Plezier gegarandeerd!

Waar
Er kunnen 3 routes gefietst worden in de regio Oostkamp-Tielt.
Je start op de boerderij, een unieke locatie om je fietstocht aan te vatten.
Op de startboerderij haal je de gps-toestellen af nadat je deze vooraf hebt
gereserveerd.
Hoeve Colpaert route (28 km)
Regio:		
Beernem-Oostkamp
Startpunt: Hoeve Colpaert
		
Bulskampveld 7 - 8730 Beernem - 050 78 80 05
Hof van ’t
Regio:		
Startpunt:
		
		
		

Gruuthuuse – Hoeve De Knotwilg route (28 km)
Tielt-Kanegem-Aarsele
Hof van ’t Gruuthuuse
Wakkensesteenweg 16 - 8700 Tielt - 0479 52 65 60
Hoeve De Knotwilg
Groenestraat 2 - 8700 Tielt - 051 40 16 42

Sint-Maartenshove route (31 km)
M e e r in f o o
www.ontha
p
Regio:		
Koolskamp-Ruddervoorde
alopdeboerd
erij.be
Startpunt: Sint-Maartenshove
		
Sint-Maartensstraat 15 - 8851 Koolskamp - 051 74 40 52

Praktisch
-

Reserveer je GPS bij één van de startboerderijen
bij voorkeur 2 dagen vooraf.
Breng je eigen fiets mee.
Voorzie een halve tot ganse dag.
Aanbevolen maximum groepsgrootte: 25 personen.
Geschikt voor alle leeftijden. Voor iedereen die het platteland
al fietsend wil ontdekken.
Extra: Genieten van een lekkere hoevepicknick? Fietsen huren?
Een boerderijbezoek koppelen aan je fietstocht?
Informeer naar de mogelijkheden bij de startboerderij.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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Ferme Vélo – GPS-schattenjacht op het platteland

